
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн байдалд тавих

ерөнхний шаардлага MNS

4598:2011 стандартын 5.4

Өнгө үзэмж сайн. 0 1

2 5.6

Улсын дугаар, таних болон ялгах

тэмдэг, бичлэгүүд стандартын

үзүүлэлт, техникийн шаардлагыг

хангасан.

0 1

3 5.7

Автотээврийн хэрэгслийн тэвш,

бүхээг, чингэлэг, гишгүүр, шат,

бариул, суудал, түшлэг нь

тээвэрлэлтийн нехцөл, стандартын

шаардлагыг бүрэн хангасан. 

0 1

4 5.8, 5.8.1.1, 5.8.1.2

Улс хоорондын болон дотоодын

харилцаанд тээврийн үүрэг

гүйцэтгэх автотээврийн хэрэгслийн

бүх жин, овор, уртыг хэмжээ

стандартад заасан хэмжээнээс

хэтрээгүй.  

0 1

№5.41.2.АЧАА ТЭЭВРИЙН АВТОМАШИН /ЧИРГҮҮЛ/-

ЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

 А. Нийтлэг шаардлага



5 5.8.2

Нэг хөтлөгч тэнхлэг дээрх хамгийн

их ачаалал 11,5 т, хөтлөгдөх

тэнхлэг дээрх хамгийн их ачаалал

10 т-оос хэтрээгүй.

0 1

6 5.8.3

Автотээврийн хэрэгслийн өргөний

хязгаар 2,5 м, ачаалласан өндөр 4

м-ээс хэтрээгүй.

0 1

7 5.13.1

Гэрэлтүүлэг дохиоллын

хэрэгслүүдээр бүрэн тоноглогдсон,

тэдгээр нь стандартын шаардлага

хангасан. 

0 1

8 5.13.2

Хурд хэмжүүр нь

баталгаажуулагдсан байх бөгеөд

дуут дохио бүрэн ажиллагаатай.

0 1

9 5.14.3.
Дугуйн хээний гүн нь газарт тулах

хэсгээрээ 1 мм-ээс хэтрээгүй.   
0 1

10

Жолоочийн бүхээгний салхины

болон хажуугийн, арын шилнүүд

бүрэн, эвдрэл гэмтэлгүй. 

0 1

11

Хаалга, гишгүүр, капот нь

сөхөгддөг, бүхээгний нугасан

холбоосны бэхэлгээ, түгжээ

найдвартай ажиллагаатай.

0 1

12

Суудал, түшлэг нь тавлаг зөөлөн,

жолоочийн биеийн жин, өндрөөс

хамааруулж тохируулах боломжтой,

чийг татахгүй материалаар бүрсэн.

0 1

13 Эмийн сантай. 0 1

14 Нарны хаалттай. 0 1

15 Магнитол /радио, магнитофон/-тай. 0 1

16 Гал унтраагуур /2 ширхэг/-тай. 0 1

17 Паяльниктай. 0 1

18 Жолоочийн иж бүрэн багажтай. 0 1

19 Нөөц дугуй /1-2 ширхэг/-тай. 0 1

20 Автомашины өргүүр, домкраттай. 0 1

21 Дугуйн ивүүр /4 ширхэг/-тэй. 0 1

22 Чирэх тросстой. 0 1

23 Тент /тэвшний битүү бүрхүүл/-тэй. 0 1

24 Бүтээлэг, татлагатай. 0 1

25 Ослын зогсолтын тэмдэгтэй. 0 1

10.10.3

10.8.3

Б.Чиргүүл, хагас чиргүүлд тавих техникийн нэмэгдэл шаардлага



26

Автотээврийн хэрэгслийн

техникийн байдалд тавих

ерөнхний шаардлага MNS

4598:2011 стандартын 12.4

Ачаа тээврийн автомашинд хагас

чиргүүлийн араас чиргүүл залгасан

буюу хоёроос дээш чиргүүл

хэрэглээгүй.

0 1

27 12.5

Чиргүүлийн зөвшөөрөгдөх дээд жин

болон хагас чиргүүлийн тэнхлэгт

ноогдох ачааны зөвшөөрөгдөх дээд

хэмжээ нь тээврийн хэрэгслийн

зөвшөөрөгдөх нийт жингээс 1,5

дахинаас ихгүй.

0 1

28 12.6

Чиргүүл буюу хагас чиргүүлийн

зөвшөөрөгдөх өргөн нь тээврийн

хэрэгслийн хоёр хажуу тал руу 10

см-ээс хэтрээгүй.

0 1

29 12.7.3
Чиргүүл, хагас чиргүүл тохирсон

холбоосоор холбогдсон.
0 1

30 12.7.4

Чиргүүл, хагас чиргүүлийн

холбоосны эд ангиуд чирэгч

тээврийн хэрэгсэлтэйгээ уялдан уян

хатан холбогдсон байхаар

байрласан. 

0 1

31 12.8.3

Чиргүүл, хагас чиргүүл бүрэн

ажиллагаатай, тоормосны нэг

системтэй.

0 1

32 12.9.3

Чиргүүл, хагас чиргүүл нь урд

талаасаа гэрэлтүүлэх болон

дохиоллын хэрэгслээр

тоноглогдсон.

0 1

33

Хүнд даацын автотээврийн

хэрэгсэл техникийн ерөнхий

шаардлага MNS 6278:2011

стандартын 8.1  

Уул уурхайн бүтээгдэхүүн (нүүрс,

жонш, хүдэр гм)-ийг тээвэрлэлтийн

явцад замын донсолгоо, чичиргээ,

савалгаанд асгарч гоожих зэргээр

хорогдож үрэгдэх, алдагдах,

байгаль орчныг бохирдуулах

явдлаас сайтар хамгаалагдсан. 

0 1

34 8.2

Бороо, цас, салхи, шуурга зэрэг

байгалийн гэнэтийн үзэгдлүүдэд

чанар байдлаа алдахаас

хамгаалагдсан.

0 1

35 8.3

Ачих, буулгахад механикжсан арга,

техник хэрэглэх, тээвэрлэлтэд

хүлээж авах, хүлээлгэн өгөхөд

жинлэх боломжоор хангагдсан. 

0 1

36 8.4

Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг

автомашин, чиргүүл, хагас

чиргүүлийн тэвшний дээд ирмэгээс

илүү гаргахгүйгээр нуруулдаж

ачсан. 

0 1

В. Тусгай зориулалтын автозамд уул уурхайн бүтээгдэхүүн тээвэрлэх хүнд даацын автотээврийн 

хэрэгсэл техникийн  ерөнхий шаардлага 



37

Зүтгүүрт эмээлээр холбогдсон 2

тэнхлэг бүхий хагас чиргүүлтэй

автоугсрааны зүтгүүрийн

тэнхлэгийн тоо 3, хагас чиргүүлийн

тэнхлэгийн тоо 2 бол бүх жин 65 т-

оос хэтрээгүй. 

0 1

38

Зүтгүүрт эмээлээр холбогдсон 3

тэнхлэг бүхий хагас чиргүүлтэй

автоугсрааны зүтгүүрийн

тэнхлэгийн тоо 3, хагас чиргүүлийн

тэнхлэгийн тоо 3 бол бүх жин 95 т-

оос хэтрээгүй.

0 1

39

Зүтгүүрт эмээлээр холбогдсон 4

тэнхлэг бүхий хагас чиргүүлтэй

автоугсрааны зүтгүүрийн

тэнхлэгийн тоо 3, хагас чиргүүлийн

тэнхлэгийн тоо 4 бол бүх жин 115 т-

оос хэтрээгүй.

0 1

40 9.2

5 тэнхлэг бүхий хүнд даацын

чиргүүлийн бүх жин 89 т-оос

хэтрээгүй.

0 1

41 9.3

Зүтгүүр, хагас чиргүүл, чиргүүл

бүхий автоугсрааны урт 36.5 м-ээс

хэтрээгүй. 

0 1

42 9.4

Зүтгүүр, хагас чиргүүл бүхий

автоугсрааны урт 18.9 м-ээс

хэтрээгүй. 

0 1

43 9.5

Зүтгүүр автомашины өргөний

хязгаар 2,5 м, ачаалсан өндөр

(тэвшний өндөр) 3,8 м-ээс

хэтрээгүй.

0 1

44 9.6

Чиргүүл болон хагас чиргүүлийн

зөвшөөрөгдөх өргөн нь 2,7 метрээс

хэтрээгүй.

0 1

45 9.7

Автоугсрааны чиргүүл, хагас

чиргүүлийн тэвш нь зөв тал руугаа

онгойж сууриараа өргөгдөн ачаагаа

хөнтөрч буулгах төхөөрөмжөөр

тоноглогдсон.

0 1

46 9.8

Автоугсрааны чиргүүл, хагас

чиргүүл нь тэвшиндээ бэхлэгдсэн

шат, хяналтын тавцан, нэмэлт

улаан өнгийн оврын гэрлээр

тоноглогдсон. 

0 1

47

Хүнсний түргэн муудах, эмзэг

бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд

тавих ерөнхий шаардлага MNS

5343:2011 стандартын  7.2.1

Зориулалтын хөргөх төхөөрөмжөөр

тоноглогдсон, эсвэл дулаан

тусгаарлагч дээвэр, хана, шал

бүхий битүү бүхээг, тэвштэй.

0 1

48 7.3.2
Дотор талыг угааж цэвэрлэх, арчих,

ариуттал, хийх боломжтой.
0 1

9.1

Г. Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих  шаардлага  



49 7.3.4 Шал нь тэгш, гөлгөр гадаргуутай. 0 1

50 7.4

Ачих буулгах ажлыг 2-оос 3 талаас

гүйцэтгэх боломж бүхий хаалгатай,

хаалганы өргөн 1200 мм, өндөр

1700 мм-ээс хэтрээгүй.

0 1

51 7.5

Хаалга нь найдвартай сайн

битүүмжлэгдсэн, цоож, түгжээтэй

лацдаж ломбодсон. 

0 1

52

Ахуйн хог хаягдлыг тээвэрлэхэд

тавих ерөнхий шаардлага MNS

5344 : 2011 стандартын 6.1

Тэвштэй буюу өөрөө буулгагч

тээврийн хэрэгсэл нь ахуйн хог

хаягдлыг гээгдэхээс хамгаалах

зориулалтын хэрэгсэлтэй.

/өндөрлөгөө, хашлага, бүтээлэгтэй./

0 1

53

Тээврийн хэрэгслийн хийц, хэлбэр

нь хог тээвэрлэх нөхцөлийг бүрэн

хангасан.

0 1

54

Тэвшний хэлбэр нь тэгш өнцөгтэй,

дотор талыг цэвэрлэх, ариутгах

боломжийг бүрдүүлсэн. 

0 1

55

Тоног төхөөрөмж, нягтруулах

механизмуудын болон өргүүрийн эд

ангиас шингэн алддаггүй.

0 1

56
Оосор, татуурга бүрэн, гэмтэлгүй

хогийн сав,  чингэлэг ашигладаг.
0 1

57

Зориулалтын тээврийн хэрэгслийн

ачих, буулгах төхөөрөмж бүрэн,

чингэлэг нь тагтай, өнцөгийн

бэхэлгээ, гогцоо эвдрээгүй, өргөх

механизмын тогтоох чадвар

алдагдаагүй.

0 1

58

Өөрөө буулгагч автомашины тэвш

өргөгч, чингэлэгт тээврийн

хэрэгслийн өргүүр ажиллагаатай,

нягтруулагчийн явалт алдагдаагүй.

0 1

59

Овор ихтэй ачааны тээвэрлэлтэд

тавих ерөнхий шаардлага MNS

5345 : 2011 стандартын 7.2

Овор ихтэй ачаа тээвэрлэж байгаа

үед тээврийн хэрэгсэлд улаан,

цагаан ташуу зураас хосолсон

(зураасын өргөн нь 50 мм) 400 мм х

400 мм хэмжээтэй дөрвөлжин

тэмдгийг ачаа нь тээврийн

хэрэгслийн овроос тогтоосон

хэмжээнээс илүү гарсан хэсэгт

байрлуулсан, гэрэл дохио тавьсан.

0 1

Д. Ахуйн хог хаягдал тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага

Е. Овор ихтэй ачааны тээврийн хэрэгсэлд тавих  шаардлага

Ё. Улс хоорондын ачаа тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага

6.2

6.3



60

Улс хоорондын автотээврийн

ачаа, зорчигч

тээвэрлэлт.

Тээвэрлэлтийн ерөнхий

шаардлага MNS 5831 : 2007

стандартын 6.1.6 

Автотээврийн хэрэгслийн хянах

самбарт олон улсын стандарт

хангасан (диск) бичлэг хийх хүрдтэй

тахограф (механик хяналтын

төхөөрөмж) байрлуулсан.

0 1

61

Хүйтний улиралд хөдөлгүүрийг бие

дааж урьдчилан халаагч хэрэгслээр

тоноглосон. 

0 1

62
Бүхээгийг дулаацуулагч хэрэгслээр

тоноглосон.
0 1

63
Кабины температурыг тохируулах,

агааржуулах системтэй.
0 1

64 Эмийн сантай. 0 1

65 Гал унтраагуур (1-2 ширхэг)-тай. 0 1

66

Автомашинд засвар үйлчилгээ хийх

иж бүрэн багаж хэрэгсэл,

автомашины өргүүр (домкрат)-тэй.

0 1

67 Нөөц дугуй (1-2 ширхэг)-тай. 0 1

68 Дугуйны ивүүр (4-өөс дээш)-тэй. 0 1

69 Ослын зогсолтын тэмдэгтэй. 0 1

70 Хогийн савтай. 0 1

71 6.3.1

Агаарын эсэргүүцлийг багасгах

хаалтаар тоноглогдсон. (салхи

зүсэгч), 

0 1

72 6.3.2 

Тээврийн хэрэгслүүд өөр хоорондоо 

болон төвтэй холбогдох сансрын

болон цахим сүлжээний холбооны

хэрэгслээр хангагдсан.

0 1

73 6.3.3 
Кабин нь ээлжийн жолооч унтаж

амрах ортой.
0 1

74 6.3.4 

Улс хоорондын ачаа тээврийн

хэрэгсэл нь ачааг бүрэн бүтэн,

гэмтэлгүй тээвэрлэх боломжийг

бүрдүүлсэн, байгаль, цаг уурын

үзэгдэл, түүний (бороо, цас, тоос,

шороо зэрэг) нөлөөллөөс

хамгаалахаар сайтар

битүүмжилсэн.

0 1

75

Өвс, тэжээл тээвэрлэлт. Ангилал.

Тээвэрлэлтийн нөхцөл. Ерөнхий

шаардлага. Стандартын

тэмдэглэгээ : MNS 5647 - 2006

стандартын 7.1

Өвс, тэжээл, даршны ургамлыг

тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь

техникийн хувьд бүрэн бүтэн, өөрөө

буулгагч болон ердийн тэвштэй,

тэвшний хашлаганы түгжээ,

бэхэлгээ сайн, шал нь цөмрөөгүй.

0 1

6.1.8

Ж. Өвс тэжээл тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага  

6.1.7



76 7.2

Даршны ургамал тээвэрлэх

тээврийн хэрэгсэл нь сараалжин

төмөр хайсаар өндөрлөж хийсэн

тэвштэй, салхинд хийсэхээс

сэргийлсэн стандартын шаардлага

хангасан нийлэг болон брезэнтэн

бүтээлэгтэй.

0 1

77

Барилгын ширхэгийн ба нурмаг

ачаа тээвэрлэлт. Ангилал,

Тээвэрлэлтийн нөхцөл, Ерөнхий

шаардлага MNS 5645 : 2006

улсын стандартын 9.2

Уут (сав) - тай цементийг ачааны

ердийн тэвштэй тээврийн

хэрэгслээр, задгай цементийг

тусгай зориулалтын тээврийн

хэрэгслээр, бүх төрлийн зуурмагийг

өөрөө буулгагч автомашинаар

тээвэрлэдэг.

0 1

78 9.3

Бетон зуурмаг тээврийн хэрэгслийн

тэвшнээс халгих, асгарч гоожихоос

сэргийлж тэвшинд (200-250) мм ган

төмөр өндөрлөгөөтэй. 

0 1

79 9.3.3

Бетон зуурмагийг тусгай

зориулалтын эргэлдүүлэгч-холигч

төхөөрөмжтэй тээврийн хэрэгслээр

тээвэрлэдэг. 

0 1

80 9.4

Төрөл бүрийн хэлбэржүүлэлт бүхий

6 м-ээс 14 метр хүртэл урттай хар

метал цувималыг ердийн

зориулалттай ачааны автомашин

буюу нэг голт, хагас чиргүүл болон

урт ачааны тусгай зориулалтын

тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэдэг.

0 1

0 80 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

З. Барилгын ширхэгийн ба нурмаг ачаа тээврийн хэрэгсэлд тавих шаардлага

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:            

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/


